
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 

 Nummer 1, 2022 – 48. Årgang 
 

Vår 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSBLAD FOR 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 

Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan. 

Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub. 

STYRET:  

Leder:   Silje K. Bjarkøy 

   

Nestleder:    Per E. Eek 

    

Kasserer:     Anita Bjørnstad 

                  

Styremedlem:  Annja Larsen                         
 

Styremedlem:  Bjørn E. Sonberg Løken 

       
Styremedlem:  Inger-Lise Rokstad 

      
 

1.Varamedlem:   Nina Holm  

2.Varamedlem:  Henriette Vangen Østvang 

 

Styrets mailadresse:                   info@corgi.no 
           

                  
 

 

 

 

KONTAKTPERSONER:  
Sørlandet, Telemark, Vestfold: 

                 Jorunn Simonsen                       90 60 26 52 

Trøndelag:                Annemarie Van Den Berge       40 08 70 56 

Vestlandet:                Kari B. Lysholm                        91 85 41 97 

Nord-Norge:              Tonje Rønnevig                         99 59 04 34 

 

VALPEFORMIDLER:        Gry Moen 

                          valpeformidler@corgi.no 

         Mobil: 41322591 
 

Forside: Gullcorgi Pembroke 2021: 

NO SE DK  UCH  DKJCH Nordic UCH NW-21 NordW-21 Siggen's 

Lollipop  Godkjent ettersøkshund videregående  
Eier Nina Holm 

Bakside:  Gullcorgi Cardican 2021: N UCH Kamlow Limited 
Edition / Lykke 

  

   

 

         CORGIPOST 

kommer ut med  

4 nummer i året 
 

  Februar/Mars 

Juni 

September 

Desember 

 
Neste manusfrist: 

22.05.2022 

 

Manusadresse, post er: 

      Hilde Røtterud 

Heisshageveien 11 

      2015 Leirsund 

corgipost@corgi.no 

 

NB! Bruk kun denne  

e-postadressen 

 

ANNONSEPRISER: 

For Medlemmer 

1/1 side:kr 200,- 

½   side: kr 100,- 

1/1 side i alle 4 utgaver: 

kr 600,- 
 

For ikke Medlemmer: 

1/1 Side    Kr 400.- 

 

KLUBBENS  

HJEMMESIDE: 

http://www.corgi.no/ 

info@corgi.no 

Klubbens adresse er:  

NWCK, c/o Anita Bjørnstad, Kvernbakken 31, 1414 Trollåsen  

Organisasjonsnummer: 981 233 220 

e-post: info@corgi.no 

Medlemskap koster kr.440,-inkl. medlemskap i NKK 

Konto Nr: 0530.28.84880      VIPPS: 17162 

Redaksjonskomite:                  corgipost@corgi.no 
Hilde Røtterud                         Redaktør 

Siv Høystad 

Henriette Vangen Østvang      (Styrets Representant) 

 

 

 

 

 

 

http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99047700
http://www.corgi.no/
mailto:web@corgi.no
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Lederen har ordet                                               

Redaksjonens hjørne  

Båndtvang 

Årsmøte  

Materialliste 

Vi behøver ikke flere corgier……     

Fotogalleri 

Et høyfjellsdrama  

Vintervettregler   

Oppdretterprofilen  

Paringer                                                     

Champions 

Gullcorgi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aktivitets kalender for NWCK 2022 

 

 

22.03       Årsmøte NWCK 

25.06       Spesialutstilling NWCK  

26.06       Aktivitetsdag NWCK 

 

 

Datoer og nye aktiviteter legges til etterhvert som de blir fastsatt. 

  

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen av smittevernhensyn. 
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5 
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7-22 

23-26 

27-31 

32-36 

37 

38 

39-43 

44 

45-46 

47 
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Nytt år og nye muligheter!  

Vi er vi godt i gang med det nye året. Det startet som det forrige avsluttet, - altså med 

begrensinger og tiltak. Vi er likevel ved godt mot med tanke på klubbens aktiviteter og 

håper å kunne gjennomføre det meste som planlagt i 2022.  Vi har lagt bak oss et aktivt år 

til tross for pandemi. Vi har feiret klubbens 50-års jubileum med utstillinger, fest og 

hyggelig samvær – på ekte corgifolks vis.  

Pandemien får vi ikke gjort så mye med- den går sin gang. Vi må bare krysse fingre og 

poter for enklere tider. Hva året byr på er det ingen som vet- men litt vet vi. NWCK 

arrangerer spesialutstillingen på Wærhaug gård 25.06-22, sett av helgen til corgi-hygge og 

sosialt samvær.   

Det har vært en enorm økning av registrerte hunder. Det gjelder også corgi-rasene. Den 

største økningen er for cardigan. I 2021 ble 342 cardigan registrert, mot 219 året før. Til 

sammenligning ble det registrert 5 i 2000. Også pembroke øker, i 2021 ble det registrert 

158. Det er 24 flere enn året før da det ble registrert 134. Ser vi tilbake til 2019 ble det 

registrert 85. Om vi ser enda lener bakover, ble det i 2000 registrert 48. Disse tallene viser 

med all tydelighet at rasene våre er populære. Hvem lar seg ikke sjarmere av våre kortbente 

med store ører, vennlige utseende og med spillopper på lur? Dessverre har popularitet også 

en bakside. Erfaringer fra andre raser viser at det kan være utfordrende å beholde kvaliteten 

i rasen når flere vil ha den. Det stiller enorme krav til våre oppdrettere. Det er viktigere enn 

noen gang å tenke nøye gjennom hvilke individer som avles på- og hvilke som pares med 

hverandre. Det er viktig at oppdretterne er kritiske til hvilke egenskaper som føres videre 

slik at vi beholder den rasetypiske corgien med det arbeidsomme, snille og herlige 

temperamentet.   

Apropos oppdrett og oppdretterne- NWCK har gjort et bevisst valg ved å kreve en viss 

grunnkunnskap hos oppdretterne og ved å la den enkelte være ansvarlig for egne 

vurderinger. Klubben mener oppdretterne må være ansvarlige og søke den kunnskapen de 

trenger for å gjøre gode valg. Vi fortsetter arbeidet med å kvalitetssikre at oppdretterne som 

står på klubbens oppdretterliste er kvalifiserte etter gjeldende krav også i 2022.  

Vårens viktigste eventyr står for døren. Det er selvfølgelig årsmøtet. Det blir avholdt 

digitalt også i år. På den måten når vi alle uten å ta hensyn til avstander. Jeg håper mange 

deltar og gir styret innspill,- og selvfølgelig håper jeg alle bruker stemmeretten slik at 

klubben får det styret som medlemmene mener er mest hensiktsmessig. Vi høres 22.03-22, 

kl 1900 på Teams!  

Corgihilsen  

SiljeK  
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Vi i redaksjonen ønsker flere bidrag fra alle i corgi-Norge. Bilder, 

hverdagshistorier, turer i skog og mark, lek med barn, egentlig stoff om 

Corgier i alle situasjoner.  Send inn bilder etc til mailen vår, det blir vi 

glade for! 

 

 
 

corgipost@corgi.no 
 

 

Send info kun til:corgipost@corgi.no 
Send inn helst som word-dokument I A5 , med 1,5 cm marg 

 

mailto:corgipost@corgi.no
mailto:corgipost@corgi.no
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Båndtvang 
 

 

 

 

 

I Norge er det båndtvang i perioden 1.april til og med 20.august.  Dette er 

for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. 

 

I tillegg til den nasjonale båndtvangen er det mange kommuner som har 

utvidet båndtvang. 

 

Sjekk på NKK sine hjemmesider,  www.nkk.no, om din kommune har 

utvidet båndtvang. 

Her kan man søke opp sin kommune i listen og få oversikt over hva som 

gjelder der man bor. 

 

 

 

 

 
Cardigardens World of Warcraft aka Kanto – Innsendt av Torunn Mosby 

Larsen 

 

http://www.nkk.no/
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Innkalling til årsmøte  

Norsk Welsh Corgi Klubb, 22.mars 2022 

 
Møtet avholdes digitalt på Teams kl 1900.  

 

Påmelding til info@corgi.no med navn og epostadresse innen 13. mars 

2022. Påmelding må inneholde navn og epost-adresse. Epost merkes med 

«Årsmøte» 

 

Møtet starter kl 1900. Vi ber derfor alle om å ha logget seg på 

mellom kl 1800-1830.  

 

 

SAKSLISTE: 

 

1.Godkjenning av innkalling og saksliste 

2.Valg av møteleder 

3.Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

4.Valg av tellekorps 

5.Årsberetning 2021 

6.Regnskap 2021 

7.Forlag til budsjett 2022 

8.Kontingent for 2023 

9.Forslag fra medlemmene 

10.Forslag fra styret 

11.Valg  

 

 
 

mailto:info@corgi.no
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Leder: Silje Kathrine Bjarkøy – ønsker gjenvalg 

Nestleder: Per Erling Eek – ikke på valg  

Styremedlem: Bjørn Erling Løken – ikke på valg  

Styremedlem: Inger- Lise Fleischer Egge -ønsker gjenvalg 

Styremedlem: Annja Larsen – ikke på valg  

Kasserer: Anita Bjørnstad – ikke på valg 

1.varamedlem: Nina Holm -ønsker gjenvalg 

2.varamedlem: Henriette Vangen Østvang-ønsker gjenvalg 

 

Revisor: Richard Gjersøe – ønsker gjenvalg 

Vararevisor: Jorunn Simonsen – ønsker gjenvalg 

 

Valgkomite:  

Rita Tilley Wilberg -leder – ønsker gjenvalg 

Gry Moen – ønsker ikke gjenvalg 

Tonje Rønnevig – ønsker gjenvalg 

Andre Kragset – ønsker gjenvalg 

 

CorgiPost: Utnevnes av styret etter valget 

 

 

 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker 

før møtedato.  

Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende/poststemplet 

senest 4 uker før møtedato. 

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2020 og har vært 

medlem i minst tre uker.  
 

Vel møtt, Styret 
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SAK 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

SAK 2. Valg av møteleder 

 

 

SAK 3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen 

 

 

SAK 4.  Valg av tellekorps 

 

 

SAK 5. Årsberetning NWCK 2021 

      5.1 Antall medlemmer:  

             Pr.31.12.2021: 669 medlemmer  

            (2020: 537 medlemmer)  

 

 

5.2 Styret:  

Leder Silje Kathrine Bjarkøy 

Nestleder Per Erling Eek  

Sekretær Annja Larsen 

Styremedlem Bjørn Erling S. Løken 

Styremedlem Inger- Lise F. Egge 

Varamedlem Nina Holm 

Varamedlem Henriette Vangen Østvang 

Kasserer Anita Bjørnstad 

 

 

5.2 Regnskap:  

Regnskap og budsjett behandles under sak 6 og 7 på sakslisten.  

 

 

5.3 Aktiviteter: 

Styremøter- det er avholdt  11  styremøter i 2021, og det er behandlet 22 saker. 

Årsmøte 2021 – Ble avholdt på Teams 23.03.21 

38 stemmeberettigede møtte på årsmøte 2021. 

 

 

Aktiviteter som stod på agendan for 2021: 

- 13-14.02 Dommerkonferanse i samarbeid med AHF AVLYST 

- 20.01 Infomøte om oppdretterkrav og valpeformidling, Teams 

- 23.03 Årsmøte, Teams 

- 28.03 Aktivitetskurs Trondheim AVLYST 

- 23-25.04 Kynologikurs Lunner, Viken 

- Dato ikke fastsatt -Kynologikurs Vestlandet AVLYST 
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- 05.06 Spesialutstilling Sandefjord Melsomvik, Viken 

- 14.08 Del 2 Kynologikurs, Wærhaug gård, Viken 

- 04.09 Jubileumsutstilling Melsomvik 

- 04.09 Jubileumsmiddag Melsomvik 

- 05.09 Spesialutstilling Melsomvik 

- 18.09 Corgiens Dag, Wærhaug gård, Viken 

- 16.10 Dobbel spesialutstilling, Vikersund 

- 30.10 Utstillingskurs/trenigssamling, Wærhaug gård 

- 27.11 NKKs representantskapsmøte  

 

 

 

5.4 Underslagssaken:   

NWCK har mottatt alt som var utestående + renter. Underslagssaken er nå 
avsluttet. 

 

 

5.5 NKKs organisasjon: 

NWCK har fått tilbake kr 55 000 (+ renter) som ble lånt ut til NKK i 2020 for å sikre 
NKK mot konkurs. NWCK har deltatt på NKKs Representantskapsmøte (RS). NWCK 
har NWCK har bidratt til, foreslått- og støttet RFAs forslag til saker til RS, samt 
kandidater til sentrale tillitsverv.    

 
 

5.6 Sentrale tillitsverv  

Ordfører NKKs representantskapsmøte: Silje Kathrine Bjarkøy  
Viseordfører NKKs representantskapsmøte: Christine Sonberg 
Leder for NKKs særkomite for utstilling: Leif-Herman Wilberg 
Medlem i NKKs standardkomite: Christine Sonberg 

 

 

5.7 RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) 

RAS vil bli oppdatert når vi har helsedataene fra egenmelding av valpekull. 

Egenmeldingen vil gi flere svar på spørsmål rundt fødselsproblematikk.  Klubben 

opparbeider seg nyttig informasjon rundt temaet, og vil bli delt med medlemmene 

når det er klart. 

 

5.8 Corgi Post 

Corgi Post kom ut med 4 nummer 2021 

Redaktør Hilde Røtterud 

Medlem Siv Høystad 

Medlem Henriette Vangen Østvang 

 

Styret takker redaksjonen for meget godt arbeid med medlemsbladet.  
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5.9 NWCK på nett 

Klubbens hjemmeside www.corgi.no. Klubben er også på Facebook, under 

gruppen «Norsk Welsh Corgi Klubb». 

Helen Henriksson er klubbens webmaster. Inger-Lise Fleischer Egge er klubbens 

kontaktperson mellom webmaster og styret. Inger-Lise er også ansvarlig for 

NWCK på sosiale plattformer sammen med Henriette Vangen Østvang 
 

5.10 Registreringer i følge NKK:  

        2020 Cardigan 219 – 2021 Cardigan 342 

        2020 Pembroke 134 – 2021 Pembroke 158 

 

 

5.11  Utmerkelser 2021 

Det er mange flotte representanter av rasen som har gjort seg bemerket gjennom 

året 2021. Flere har blitt tildelt klubbens utmerkelser og priser for sitt engasjement 

og resultater. Disse vil bli gjort stas på via våre medier:  corgipost og facebook. 

For utfyllende liste over innsendte resultater fra medlemmene, se vedlegg 7. 

         

Gullcorgi Cardigan: 

       Kamlow Limited Edition, eier: Bjørn Erling Løken og Lowe Kanflod. 

 

       Gullcorgi Pembroke: 

       Siggen’s Lollipop, eier: Nina Holm. 

 

 

5.12  Kontaktpersoner i Regionene 

Trøndelag: Annemarie van den Berge 

Sørlandet, Telemark og Vestfold: Jorunn Simonsen 

Vestlandet: Kari Brønn Lysholm 

Nord-Norge: Tonje Rønnevig 

 

Valpeformidler: Gry Moen 

 

SAK 6 Regnskap 2021    

- Regnskap 2021 (se vedlegg 1) 

- Balanse 2021 (se vedlegg 2) 

- Revisors beretning (se vedlegg 3)  

 

 

SAK 7 Budsjett 2022  

Se budsjett-forslag fra styret (se vedlegg 4) 

 

 

SAK 8 Kontingent 2023 

Styret foreslår uendret kontingent, kr 250, for 2023 

http://www.corgi.no/
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SAK 9 Forslag fra medlemmene 

En innkommende sak fra Bente Espevold, gjelder innspill til  Gull Corgi`s 

utregningssystem. Denne saken er avvist til årsmøtet, og foreslått innsendt som styresak. 

 

 

SAK 10 Forslag fra styret 

Styrets forslag til justering av godtgjørelser (se vedlegg 5) 

  

 

SAK 11 Valg 

Valgkomiteens innstilling (se vedlegg 6)  

 

 

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere: 

Leder Silje Kathrine Bjarkøy 

 

Nestleder Per Erling Eek  

 

Sekretær Annja Larsen 

 

Styremedlem Bjørn Erling S. Løken 

 

Styremedlem Inger- Lise F. Egge 

 

Kasserer Anita Bjørnstad 

 

 

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS.  

Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.  
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Vedlegg nr. 1 - REGNSKAP 2021

Budsjett 2021 Resultat 2021

Medlemskontigent 112 500 170 250,00

Corgispesialen 20 000 64 109,00

Corgiens Dag 4 000 4 484,96

Andre aktiviteter 0 31 010,95

Vikersund 0 34 663,00

Sandefjord 11 440,00

CorgiPost annonser 1 600 2 600,00

Momsrefusjon 8 000 16 555,00

Utleie utstyr 0 50 000,00

Lotteri-inntekter 2 000 12 000,00

148 100 397 112,91

Dogs4All 0

50-års jubileum 25 000 46 937,70

Andre aktiviteter 500

Corgiens Dag 4 000 1 837,30

Administrative utgifter 8 000 2 750,00

CorgiSpesialen 20 000 102 219,47

Vikersund 30 936,44

Sandfjord 12 680,53

Premier - Rosetter 5 000 52 024,90

Kursutgifter 20 000 19 817,10

Seminarer - kompendier 10 000

Medlemsaktivitet 10 000

CorgiPost - trykking 45 000 38 395,00

CorgiPost - porto 17 000 19 301,41

Andre gaver / blomster 5 000 2 285,00

Styregodtgjørelse 18 500 17 500,00

Data kostnader 30 000 22 983,20

RAS 0 1 460,00

Diverse utgifter 500 915,65

Lotteriutgifter 2 000

Porto 500 4 437,80

Julefest 2 000

Årsmøte 12 000

Klubbutstyr 1 000 2 389,00

Lager - container 4 500 3 573,00

240 500 382 443,50

Rentetinntekter 1 500 1 209,26

Gebyrer 1 500 730,85

Renter underslag 67 200,86

67 679,27

årsresultat -92 400 82 348,68
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Vedlegg 2 - BALANSE 2021 

Eiendeler

Omløpsmidler

konto 1500 Kundefordringer 2 494,40

konto 1579 andre kostsiktige fordringer 0,50

konto 1900 kontanter 500,00

konto 1920 Bank 0530.28.84880 125 929,69

konto 1950 Bank 1203.58.29944 700 646,40

sum eiendeler 829 570,99

Egenkapital og gjeld

Egenkapital (innskutt og opptjent)

konto 2000 egenkapital bundet 722 016,47

konto 2050 annen egenkaptial -1 455 738,78

-733 722,31

Udisponert resultat -82 348,68

Sum egenkapital -816 070,99

Gjeld

konto 2400 Leverandørgjeld 0,00

konto 2501 Forskuddsbetalte inntekter -13 500,00

konto 2960 Annen påløt kostnad 0,00

Sun gjeld -13 500,00

Sum egenkapital og gjeld -829 570,99

Saldo 0,00
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Vedlegg	nr.	3-	Revisjonsberetning	

 

Revisjonsberetning	
for	2021	-	Norsk	Welsh	Corgi	Klub	

	
NWCKs regnskap for 2021 bestående av bilag for inntekter og utgifter er 

mottatt fra klubbens kasserer og er blitt gjennomgått av undertegnede. De 

fleste bilag er gjennomgått og alle er funnet i orden mht. relevans til 

posteringer og beløp som er oppført i posteringskontoene. Resultat-

regnskapet har vært krevende å følge fordi et nytt regnskapsprogram ble 

tatt i bruk for 2021 med helt ny inndeling av inntekts- og utgiftsposter. 

Hovedsummer for inntekter og utgifter er imidlertid kontrollert og funnet å 

være i samsvar med bevegelser på de to bankkonti som brukes. 

Balanseregnskapet er også kontrollert og funnet i orden.   

 Regnskapsmessig årsresultat ble kr. 82349 mot et budsjettert underskudd 

på kr. 92400, altså kr. 174749 bedre enn forventet. Årsakene til dette store 

avviket er flere og kan i stor grad tilskrives coronasituasjonen og de 

uforutsigbarheter man hadde mht til utstillinger. Kasserer har forklart de 

største avvikene.  

Klubbens eiendeler pr. 31.12.21 var kr. 829.571, hvorav kr. 827.046 

tilgjengelig på konti og i kontanter. Resterende underslått beløp fra 2013-14 

ble i løpet av 2021 innfridd i sin helhet + renter kr. 67.200 som kommer 

som et bidrag til årsresultatet. Underslaget er dermed blitt historie, med en 

tilfredsstillende slutt for klubben rent økonomisk, takket være avtalen som 

klubben gjorde med Statens innkrevingssentral i 2018.    

Som revisor har jeg via nettbank tilgang for innsyn i klubbens to konti. 

Innsyn er gjort i løpet av 2021, og bevegelser samt saldoer pr. 31.12.21 er 

funnet å være i samsvar med regnskap og beholdningsoversikt.  

Regnskapet for 2021 anbefales godkjent. 

Drøbak, 06.02.2022     

      Richard Gjersøe 

 Revisor 
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Vedlegg nr. 4 - BUDSJETT 2022

Budsjett 2022

Medlemskontigent 150 000

CorgiSpesialen 35 000

Corgiens Dag 2 000

CorgiPost annonser 2 000

Momsrefusjon 8 000

Lotteriinntekter 2 000

Kursinntekter 10 000

Sum inntekter 209 000

CorgiSpesialen 30 000

Corgiens Dag 5 000

Kursutgifer 20 000

CorgPost trykking 38 500

CorgiPost porto 19 500

Andre gaver/blomster 5 000

Styregodtgjørelse 28 000

Datakostander 20 000

NKK - RS 4 000

Lotteriutgifter 2 000

Porto 2 000

Medlemsaktiviter 10 000

Årsmøte

Klubbutstyr

Lager - container 35 000

Forsikring 3 000

Kontorekvisitta 2 000

Sum utgifter 219 000

Gebyrer 1 500

Finans inntekter 700

Sum 800

Resultat -10 800
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Vedlegg 5-   Forslag fra styret  

 

 

 

 

Justering av honorarer.  
Det er behov for å justere godtgjørelsene fastsatt av årsmøtet i NWCK i 2013, 

både størrelse på godtgjøringen og hvilke roller som godtgjøres.  

Størrelsen på honorarene bør justeres med tanke på kroneverdien fra 2013 til i 

dag, samt dagens kostnadsnivå. Når det gjelder roller ser vi behov for å 

tydeliggjøre hvilke roller som skal godtgjøres. Tidligere har for eksempel 

utstillingskomiteen fått en sum til fordeling, det samme gjelder Corgi Post. Dette 

synes uryddig. I tillegg er det roller som ikke lenger er aktuelle, som for eksempel 

arrangementsansvarlig. Valpeformidlingen har en formidabel mengde 

henvendelser i løpet av et år og skulle vi kjøpt inn regnskapstjenestene ville dette 

kostet betydelig mer enn det gjør pr i dag.  

 

Arbeid i NWCK skal fortsatt i hovedsak være basert på frivillighet og dugnad, men 

det synes rimelig å godtgjøre viktige funksjoner for klubben, blant annet med 

tanke på ansvaret og arbeidsmengden som ligger i å inneha verv og komitearbeid.  

 

Forslag til vedtak:  

Godtgjørelsene justeres fra og med 2022 og blir pålydende:    

 

Leder kr 3000 (pr dd kr 2000) 

Nestleder kr 2000 (pr dd kr 1500) 

Styremedlem kr 2000 (pr dd kr 1500) 

Varamedlem i styret kr 2000 (pr dd kr 1500) 

Kasserer kr 3000 (pr dd kr 1500) 

Utstillingskomiteen leder kr 1500 (pr dd kr 1000 til hele komiteen) 

Utstillingskomiteen medlem kr 1500 (pr dd deling av leder for komiteen) 

CorgiPost redaktør kr 1500 ( pr dd kr 2000 til fordeling på redaksjonen) 

CorgiPost medlem kr 1500 (pr dd deling fra redaktør) 

Valpeformidler kr 2500 (pr dd kr 1000) 

Materialforvalter kr 1500 (pr dd kr 1000) 
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Vedlegg nr. 6 - Valg 

 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2022 

 

Styret: 

Leder:    Silje K. Bjarkøy   gjenvalg 2år   

Styremedlem:   Inger Lise Rokstad   gjenvalg 2år   

 

1.varamedlem:  Nina Holm    gjenvalg 1år   

2.varamedlem:  Henriette Vangen Østvang  gjenvalg 1år  

 

Revisor:    Richard Gjersøe   gjenvalg 2år   

Vararevisor:   Jorunn Simonsen   gjenvalg 1år  

  

 

Valgkomite:  

Leder:    Rita T. Wilberg   gjenvalg 2år   

Medlem:   Tonje Rønnevig   gjenvalg 2år   

Medlem:   Andre Kragset    ny velges for 2år  

Vara:    Jane Serigstad    ny velges for 1år 

  

 

 

 

Corgiposts redaktør og medlemmer i redaksjonen utnevnes av styret etter årsmøtets valg. 

Lisbeth H. Endresen, redaktør   ny 2år      

Siv Høystad     gjenoppnevnes for 2 år   

Henriette Vangen Østvang   styrets representant i redaksjonen 

 

 

 

Det er ikke kommet inn kandidatforslag fra medlemmene til valgkomiteen. 

 

Sørumsand 22.02.2022 

 

Rita Tilley Wilberg  
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Vedlegg 7 - Utmerkelser i 2021 som er innmeldt til klubben. 

 

 

Gullcorgi Cardigan: 

Kamlow Limited Edition, eier: Bjørn Erling Løken og Lowe Kanflod. 

 

Gullcorgi Pembroke: 

Siggen’s Lollipop, eier: Nina Holm. 

 

Trønderpokalen: 

Siggen’s Napoleon, eier: Rita Tilley Wilberg. 

 

Veteranpokalen: 

Siggen’s Queen Of Spades, eier: Rita Tilley Wilberg. 

Stompen’s Pamela, eier: Gry Moen. 

 

Nye champions: 

NUCH Cardigan: 

Duomatix Blueprint, eier: Silje Kathrine Bjarkøy. 

Analog CC Fatal Attraction, eier: Silje Kathrine Bjarkøy. 

Cardigarden’s World Of Warcraft, eier: Torunn Mosby Larsen. 

Slania D’Alma Castrense, eier: Siv Høystad 

 

NUCH Pembroke:  

Siggen’s Liquorice, eier: Camilla Victoria Setsaas. 

Siggen’s Lollipop, eier: Nina Holm. 

Siggen’s Lotte, eier: Synnøve Magnusdatter Eek. 

Welincha's Jellybean Kettu, eier: Marius Berg. 

Welincha's Gatsby Girl, eier: Bente Espevold. 

Amansi Valentine, eier: Silje Marie Belgen. 

Myklegardens Bernhard Rev, eier: Magne Aarsteinsen. 

 

Nordisk champion, begge raser: 

Siggen’s Lollipop, eier: Nina Holm. 

 

Internasjonal champion, CIB, begge raser: 

Ingen innmeldt. 

 

Norsk Rallylydighet Champion: 

Immes Sexy N'Inoit, eier: Bente Evensen. 

 

Norsk Agility Champion: 

Imme’s Winner Takes It All, eier: Annemarie van den Berge. 
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Rød Pris – ekvipasjer som har utmerket seg i andre grener: 

Siggen’s Lollipop, eier: Nina Holm. 

Godkjent ettersøkshund. 

Welincha's Jellybean Kettu, eier: Marius Berg. 

Bestått funksjonsanalyse. 

Welincha's Nobel Luma, eier: Jonas Folvik. 

Bestått karaktertest. 

Welincha's Pixie The Queen, eier: Jonas Folvik. 

Bestått karaktertest. 

Welincha’s Laviva Agata, eier: Veronica L. Wang-Svendsen. 

Bestått karaktertest. 

Magpie’s Irish Hunter, eier: Maren Kimberly Valdal. 

Bestått RL1 og AG1, 2 napp i RL2. 

Jolizi’s Funky Firefly, eier: Malin Myrvoll. 

Napp til NM agility lag. 

Immes Sexy N'Inoit, eier: Bente Evensen. 

Kvalifisert til NM i RL. 

 

Lilla Pris – veteraner med minst 3 CK i løpet av året: 

Siggen’s Queen Of Spades, eier: Rita Tilley Wilberg. 

Cymraeg Ci Lafayette, eier: Silje Kathrine Bjarkøy. 

Stompen’s Pamela, eier: Gry Moen. 
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Materialliste  NWCK 2021:  
 

1 VAREHENGER M/KAPELL 

REOLER montert i brakke + ekstra hyller og knekter + 

VARMEOVN (eldre type) 

 

STAND/RING/UTSTILLING/PARKERING: 
2 STORE TELT I EGNE KASSER/POSER + 8 TELTVEGGER 

 

       3     GULVBØTTER M/TELTPLUGGER + 2 KLUBBER + blått tau 

3 SVARTE KLAPPSTOLER + 3 BLÅ KLAPPSTOLER + 1 campingstol 

3  STOLER M/HØY RYGG SVARTE 

2 KAFEBORD SVARTE RUNDE 

2 KAFEBORD SVARTE FIRKANTETE 

1   «GOBELIN» VEGGTEPPE M/CORGIMOTIV 

2 VELOUR-DUKER 

2 NWCK bannere + 1 MERADOG banner  

1 NWCK metallskilt – langt, smalt 

 4 målestaver for hund 

 

14 HVITE BORDPLATER + 4 POSER RUNDE LØSE BEIN 

5 SAMMENLEGGBARE BORD STÅL (doble) 

5     UTSTILLINGSBORD 

       5 GRØNNE KOMPOSTBINGEGRINDER 

4    HVITMALTE GJERDE-ELEMENTER 

       2 Store ROYAL CANIN  

22 POSTERS OG CORGIPLAKATER TIL STAND M/OPPHENGSKROKER + 1 

poster i ramme  + 

diverse klistemerker 

1      BIS-bukk  

  

2 SETT CORGI STÅL + 1 SETT CORGI PLAST PLASSERINGSFIGURER + 

4 plast profilfigurer  

 

+ 3 svarte papp silhouetter 
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Parkeringsskilt m.m.: 
3 STK. P-SKILT, 1 WC (TOALETT), 9 + 2 + 1 UTSTILLING, 

1 WELSH CORGI (ovale), 2 Meradog 

2 KLASSEINNDELING CORGIENS DAG 

Paradeutstyr: 2 WALISISKE KVINNEDRAKTER m/hatter, 1 

KONGEDRAKT M/UTSTYR 

  

KANTINE/SALG: 
2 KAFFE TERMOKANNER 
1 KAFFETRAKTER MOCCAMASTER 

3 VANNKOKERE 

3 DBL. VAFFELJERN 

1 PØLSEKOKER/Pølseklype 

1 TOASTJERN 

 15 små plastbokser m/lokk (mat) 

DIVERSE PLASTBOLLER og bestikk/redskap + 2 Olden vannbeholdere, 

VASKEKLUTER og SVAMPER 

2 SAKSER 

1 LITEN + 1 STOR KABELTROMMEL, 1 hvit skjøtekabel m/flere uttak 

1 STÅL SØPPELSPANN M/LOKK, ½ rull søppelsekker, svarte og hvite bæreposer 

3 SVARTE PENGESKRIN 

2 PRISLISTER 

6 flasker (0,75 l) håndsprit + 4 sprayflasker 

 

 Flere kasser med: SUGERØR, PØLSEPAPIR, SERVIETTER, TØRKERULLER, 

PAPPTALLERKNER, PLAST- og PAPPKRUS, PLASTBESTIKK, TEPOSER, 

SUKETTER, MELKEPULVER, PULVERKAFFE, TRAKTEKAFFE  

  

 

SALG, UTLODNING, PREMIER O.L.: 
10 BLÅ BOMULLS PIKè-TRØYER DIV. STØRRELSER 

7 TYNNE BLÅ TRØYER M/V-HALS 

4 FLEECETEPPER, 1 BEIGE FILTBAG, 4 FROTTEHÅNDKLÆR, 3 

(Leke)BAMSER, 5 DIOPET CAPS + 5 DIOPET STOFFPOSER, 1 svart 

ryggsekk(trafikkvakta), 1 grått hundeteppe 

        43   VANILJE DUFTLYS I GLASS/IKEA, 9 telys + 6 telysglass + 1 pose telys (ca. 

50 stk.) 

 

PREMIER – DIVERSE – ELDRE: 
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(1 KASSE VANDREPOKALER + 1 SKJOLD + 2 KASSER MED ALBUM OG 

TROFEER) –  

(13 store + 18 små nummerklyper + 7 NWCK nummerklyper) -IKKE FUNNET 

4 kasse med diverse pokaler – sorteres før bruk 

 

ANDRE PREMIER: 
 

41 GLASS «GINA» m/logo + 1 MAGNORGLASS M/LOGO 

1 BLÅ KERAMIKKVASE + 1 GLASSVASER + 2 STORMLYKTER M/HANK 

      32 bronse NØKKELRINGER   1 VEGGSTAKE   -2 SØLVFROSKER m / krone, 

keramikk 

10 smale vaser i pastellfarger   1 «snøkrystall» lysestake, 1 keramikk matskål   3 klesruller   

2 musematter   1 pk. kjk. håndklær m/julemotiv    2 par sokker   1 dameskjerf    1 liten 

ostekniv 

1 rislampe     2 flåttfjernere       2 sitteunderlag        1 microfiberhåndkle    3 rl. Hundeposer 

3 «klikkere»     1 børste    2 + 2 valpeshampo    1 hundesokk    1 hundetannbørste     

1  T-skjorte VOM-logo      5 tauballer        6 tau m/knuter      6 kastearmer    3 kkobbel 

m/halsbånd 

4 halsbånd    1 flexiline m/poseholder     2 vannskåler m/flaske 

 

 

      ( 13 store + 18 små NUMMERKLYPER + 7 NWCK-nåler) IKKE FUNNET 

 

ROSETTER/BÅND/MEDALJER:  

4 kasser ROSETTER 

44 gullmedaljer 1971 

18 gullmedaljer 1971 m/gullbånd 

4 gullmedaljer m/farget bånd 

       4 gullmedaljer NWCK 
 

 

UTSTYR DOMMER/SEKRETÆR/RING: 

 PLASTKASSER med skriveunderlag, post-it-lapper, 

blyanter, kulepenner, tusj, viskelær, binders, stiftemaskiner, 

hullemaskiner, sikkerhetsnåler, skiltholdere, korrekturtape, 

tape, stempelpute, klokke, sakser 

1 PC (hos Anita og Jan) 
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2 ryggsekker med 2 IPADS + 1 tastatur (oppbevares hos 

materialforvalter grunnet kulde) 
 

 

 

Gjenstander: HUNDENS DAG: 
       42 VESTER «HUNDENS DAG»+ 1 REFLEKSVEST 

11 Hundens Dag (barn) poser med diverse (innhold bør sjekkes før utdeling) 

6 tegneblokker m/fargestifter    160 turkise «lisser»   4 røde nøkkelbånd 

73 blå gummiarmbånd    34 «såpebobler»     2 Jo-Jo` er     1 armrefleks     1 frisbee   

 

 

 

DIV. BROSJYRER, HEFTER O.L.: 
      BØKER 40-ÅRSJUBILEUM 2011 + 50-ÅRSJUBILEUM  2021 

ILLUSTRERTE STUDIER AV  P & C-STANDARD     RASEPRESENTASJON AV 

P & C 

        VELKOMMEN VALP/NKK 

 FØRSTEHJELPSHEFTER HUND, .(SMÅ) 

        «VIL DU BLI HUNDEEIER»  

         NWCK CORGI POST 2017 og 2018 og eldre 

         10 CP-SAMLEPERMER, ESKER MED GAMLE CORGIPOST 

         GAMLE BROSJYRER/UTSTILLINGSHEFTER 

 

      

 

ARKIV:  
PERMER FOR REGNSKAP, KORRESPONDANSE, PROTOKOLL 1971 

Kopier av diverse skriv, invitasjoner m.m. fra Ralf Campbell 
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Vi behøver ikke flere corgier, vi 

behøver bedre corgier! 
 

Skrevet av Ingrid Prytz Ohm, kennel Alltrade  
 

I løpet av de siste årene har populariteten til ra 

sene våre, og spesielt cardigan virkelig skutt i været. Når registreringstallene 

på sistnevnte har mer enn doblet seg siden 2019 er det åpenbart at vi også 

har fått mange nye oppdrettere. 

Det er på mange måter flott, men det byr også på utfordringer at en stor del 

av populasjonen i en rase kommer fra oppdrettere med forholdsvis lite 

erfaring. 

For vi behøver ikke flere hunder, vi behøver bedre hunder!  

Nå er det noen år siden jeg ble kjent med min rase, og opp igjennom har jeg 

vært så heldig å ha hatt mange dyktige hundemennesker som har tatt meg i 

lære. Så jeg har lyst til å dele noen av de rådene jeg fikk da jeg begynte, og 

legge til noen egne betraktinger rundt det å være oppdretter. 

Først av alt har jeg lyst til å kaste en liten brannfakkel – du blir ikke en god 

corgioppdretter av å prioritere temperament og helse. 

Temperament og helse er en forutsetning for enhver bærekraftig avl uansett 

om det handler om f.eks. blandingshunder, rasehunder, marsvin eller storfe. 

Er ikke dyret frisk og trivelig skal man ikke bruke det i avl, og hvis det er 

grunn til å tro at avkommene ikke blir friske og trivelige skal man heller 

ikke bruke foreldredyrene i avl.  

For å bli en god corgioppdretter må du prioritere å avle gode corgier med alt 

det innebærer, og bidra til at rasene utvikler seg i en positiv retning. Det 

hjelper ikke med supertrivelige og friske hunder hvis de ikke er rasetypiske. 

Så hvordan kan du bli en god corgioppdretter? 

 

Det aller viktigste er kunnskap 

 
- Du må ha god kunnskap om rasehistorie. 

Du må ha kunnskap om rasens historie, bruksområde og utvikling. Det er 

viktig å ha satt seg inn i de tidligste hundene, og se hvordan rasen har endret 

seg over tid. Bare på den måten du kan forstå hvorfor rasen ser ut, og 

oppfører seg som den gjør i dag. Det er også veldig lærerikt å studere hva de 
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mest betydningsfulle oppdretterne i verden har gjort, og bli kjent med de 

blodslinjene som ligger bak dine hunder. 

- Du må ha god kunnskap om rasetype.  

Hva er det som gjør at en hund blir en rasetypisk cardigan eller pembroke? 

Kan du beskrive en perfekt representant for rasen din til et menneske som 

ikke har sett en før? Skjønner du forskjellen mellom en typefeil og en 

anatomisk feil? I all avl på rasehunder er rasetype «hellig», og er ikke noe 

enkelte oppdrettere kan endre på fordi de ikke liker deler av den. 

Dette kan ikke læres over natten, men er noe som krever innsats og gradvis 

utvikling av forståelse. Etter mange år med corgi diskuterer jeg fremdeles 

rasetype med andre. 

 

- Du må ha god kunnskap om anatomi. 

Det er bare da du skjønner hva som står skrevet i rasestandarden, og er i 

stand til å beskrive både dine egne og andres hunder. Det er først da du kan 

forstå hundene rundt deg. Hvorfor de ser ut og beveger seg som de gjør. Da 

kan du vurdere styrkene og svakhetene til dine egne og andres hunder. 

Spesielt cardigan har en bakgrunn der det til dels har vært svært dårlig 

konstruksjon, med alle de helseproblemene det medfører. Og selv om 

hundene har blitt sunnere og mer funksjonelle, ser jeg fremdeles hvor raskt 

dette forsvinner hvis ikke oppdrettere passer på. 

 

Begge corgirasene er chondodystrofe, og dette er grunnlaget for rasetype 

hos begge. Det stiller flere anatomiske krav enn sammenlignet med 

«normalhunden», og dette er også inkludert som en del av rasetypen. Vi må 

følge rasestandard, og forstå det anatomiske grunnlaget som ligger i denne, 

for å kunne lage sunne og funksjonelle corgier. 

- Du må ha kunnskap om genetikk. 

Uten kunnskap om genetikk har du i ikke grunnlaget som behøves for å 

forstå helseproblematikk, diskutere dette med andre, og ta de beste 

avlsbeslutningene for å få friske hunder. 

- Du må ha kunnskap om mentalitet og bruksegenskaper. 

Selv om begge corgirasene opprinnelig var gjeterhunder, er bruksområdet 

deres i 2022 først og fremst å være familie-/selskapshunder, som også kan 

brukes til forskjellige grener innen hundesport. Avlsmålet må alltid være å 

lage corgier som kan passe inn i en helt vanlig barnefamilie som har litt sunt 
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bondevett.  

Du må også ha god nok kunnskap om mentalitet og innlæring slik at du kan 

hjelpe valpekjøpere, både med gode råd, og når de får problemer.  

Har du ikke hunder som kan gå pent i bånd, eller kommer på innkalling, 

skal du ikke ha valpekull, men heller komme deg på et dressurkurs.   

 

For å bli en god corgioppdretter må du bli glad når du ser en 

fin corgi. 

 
For å bli en god oppdretter, må du bli glad når du ser en trivelig og vakker 

hund. Du må dra på utstilling og håpe at du får se fine og trivelige hunder. 

Det er de hundene som kan hjelpe deg å lage bedre hunder selv. Enten ved 

at du bruker de gode hundene i avl, eller ved å lære hvordan hundene ble så 

bra gjennom å studere stamtavler, snakke med oppdrettere osv. 

 

Pass deg for å tro at de samme hundene gjør det bra på utstilling fordi:  

- At det er eierne av har et fortrinn, og ikke hundene. 

- At de kjenner noen, er flinkere til å stelle hundene sine, eller bedre til å 

vise de frem. 

- At de har «trivelige og friske hunder», men sannheten er at er dyktige til å 

skjule feil. 

- At hundene som vinner på utstilling er ekstreme og usunne. 

 

Å pakke seg inn i gode unnskyldninger for at du ikke har like bra hunder 

som andre er like lurt som å tisse i buksa for å holde seg varm. 

I det lange løp er det de beste hundene best, og hvis det ikke er din hund, så 

er din hund ikke god nok. Da er det bare å jobbe for å bli bedre. 

For å bli en god corgioppdretter, må du ha sett så mange hunder at du har 

fått et bilde i hodet av hva du ønsker å jobbe mot. Enten det er en spesiell 

hund som du har sett, eller et bilde du har lagd selv. 

Og så sammenligner du dine egne hunder og andres hunder opp mot denne 

«drømmecorgien». Når du har kommet så langt, skal du være i stand til å se 

hva som må bli bedre i dine egne hunder, og kjenne igjen det du ønsker deg 

i andre hunder.  

Og bli glad når du ser en fin corgi! 
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Du må ønske å lære mer om dine egne og andres hunder. 

 
Du må finne deg en eller flere som du kan spørre om råd. En oppdretter som 

har holdt på lenge i rasen, noen som du ser har gjort det bra med egne 

hunder og som helst har hunder som er like din «drømmecorgi».  

Slike mentorer er den aller viktigste ressursen du som ny oppdretter kan ha, 

så lenge du er villig til å høre og lære. 

Du sitter med stamtavler hvor du vet veldig lite om hundene, og antageligvis 

har du ikke sett flesteparten av dem. Og du har heller ikke sett 

«storfamilien» av kullsøsken, halvsøsken osv. Samtidig er det bare på 

bakgrunn av kunnskap om flest mulig av disse hundene, du kan vurdere om 

avlsplanene dine er gode eller dårlige. Ellers blir det som å spille bingo med 

eksteriør, mentalitet og helse. 

 

Noen tror stamtavler ikke betyr så mye, men alle hunder er et resultat av 

stamtavlen sin. En hund har rundt 19.000 gener, en tippoldefar kommer 

aldri til «å forsvinne» fordi den er så langt bak. Hunden vil fremdeles ha 

egenskaper som kommer direkte fra tippoldefaren – på godt og vondt. 

Og her kommer den dårlige nyheten: Alle stamtavler inneholder minst en 

hund som har feil, eller har gitt feil hos sine avkom, som var så alvorlige at 

hunden ikke burde blitt brukt i avl.  

Resten av hundene har også gener som gjør at de viderefører feil eller 

svakheter til sitt avkom, det kan være mentalitet, helse, eksteriør eller mest 

sannsynlig alle tre. Det inkluderer avlstispen din. 

Ingen hunder er feilfrie. 

Utfordringen med å lære det du behøver for å bli en god oppdretter, er at du 

må få tilgang til informasjon. 

Noe ligger lett tilgjengelig som stamtavler, avkom, 

utstillings/prøveresultater og stambokførte helsetester. Noe må du finne selv 

på hjemmesider o.l. eller erfare gjennom egne opplevelser. 

 

Men når du er ny, er kanskje den viktigste informasjonen den du kan få av 

andre som har holdt på en stund, som har sett mange hunder, snakket med 

mange mennesker og erfart mye selv. 

Hvis de har lyst til å dele kunnskap og erfaring med deg, for denne 

informasjonen kan du aldri kreve å få - den må du gjøre deg fortjent til.  

Du må oppføre deg på en slik måte at du oppfattes som et menneske man 

kan stole på, og det handler ikke om at det finnes mange hemmeligheter der 

ute. Men informasjon om en hund eller en avlskombinasjon, kan blåses ut 
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av proporsjoner eller brukes mot noen. Og alle gode råd kan vris til «x sa at 

jeg ikke burde bruke hannhunden din» eller «x sa at hunden din gir høy 

haleføring».  Jeg tror de aller fleste som har holdt på en stund har brent seg 

på dele informasjon med noen som ikke kan bruke den til noe fornuftig. 

Så vis at du er verdt å satse på. Støtt raseklubben din gjennom 

dugnadsarbeid, og å delta på arrangementer. Sitt rundt utstillingsringen og 

følg med på hva som skjer. Det dummeste du kan gjøre er å være så opptatt 

av egne hunder, at du ikke følger med på andres. For det er ved å virkelig se 

mange hunder at du kan lære. 

 Be andre gå over hundene dine, og virkelig hør på hva de sier uten å bli sur. 

Fremstå som positiv og lærevillig, ikke vær en bedreviter som prøver å 

fortelle noen som har holdt på mye lengre enn deg at du vet best.  

Ikke averter valpene dine med at du «prioriterer mentalitet og helse». For 

det første sier du indirekte at andre oppdrettere ikke gjør det, for det andre 

må du ha en svært god innsikt i stamtavler for å kunne komme med en slik 

påstand.  

Når du ikke har god kunnskap om hundene i stamtavlene du arbeider med, 

er det lurt å ikke kaste stein i glasshus. 

Og ikke minst oppfør deg på sosiale medier! Er du en som skaper drama, 

åpent kritiserer andre eller på andre måter gjør livet ubehagelig, er sjansen 

for at erfarne oppdrettere vil stole på deg ganske små.  

 

Og til sist må du vite at fremtiden til corgiene våre er 

viktigere enn ditt eget oppdrett. 

 
En god corgioppdretter skal selvfølgelig glede seg over egne hunder, og eget 

oppdrett, men den viktigste oppgaven er å forvalte rasen din slik at den blir 

litt bedre fordi du ga ditt bidrag.  

Oppgaven vi har tatt på oss som oppdrettere er å lage nye generasjoner som 

er bedre enn gjennomsnittet av den forrige. Den dagen vi slutter skal vi ha 

overlevert neste generasjon oppdrettere en triveligere, sunnere og mer 

typeriktig rase enn den vi begynte med. 

 Greier du ikke dette, har ditt bidrag til rasen vært å gjøre den dårligere. 

 

Vi trenger ikke flere corgier, vi trenger bedre 

corgier! 
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Torefjell's S Gizmo (pembroke) og Torefjell's Viltre Frodo (cardigan)  
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Bildene av Gizmo og Frodo er sendt inn av Ellen Minerva Singsaas.
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Welincha’s Gordon Ludvig (Ludde) 

Innsendt av Mari Nilsen.
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Nova – Innsendt av Eva Elgrud 
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Gjengen i sanda – Innsendt av Henriette Vangen Østvang 

 

 
Valpekos – Innsendt av Torunn Mosby Larsen 
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ET HØYFJELLSDRAMA – En corgi i kamp for flokken sin. 
 

Av Alf K Bjarkøy 

 
Flokken min; 

rask på foten … 

langbeint og fjellyr …. 

like rask som jeg på poten. 

Først frem i ro og samla flokk 

til flokken fant ei moltemyr. 

 

Så; - full spredning ! ! 

 

Vov - vov –  

For en dag … 

i halsbrekkende ville jàg … 

flokken med lange bein 

jeg med mine korte 

over stokk og stein .. 

… oh.. bli nå ikke borte …   

.. det er min store skrekk .. 

og der …  en diger bekk .. 

hopp og sprett og twist 

over lyng og kvist.. 

Så; 

endelig hytta .. 

kvile til sist. 

 

Med helsing far og Theodor på moltemyra i Valdres 
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Vintervettregler: 

 

 
➢ Ikke legg ut på lengre tur enn hunden har grunnkondisjon til, og ikke glem at 

hunden blir raskere sliten av å gå i løs snø. 

➢ Husk pauser. 

➢ Bruk riktig tilpasset sele, og glem ikke at valper og unghunder ikke skal trekke. 

➢ Klipp hår mellom tredeputene, og bruk potesalve og sokker for å unngå kutt og 

såre labber. 

➢ Ikke la hunden trekke på speilblank is. 

➢ Husk riktig klær dersom hunden din trenger påkledning for ikke å fryse. 

➢ Ha alltid med deg en liten førstehjelpspakke på lengre turer. 

➢ Lagre telefonnummer til nærmeste veterinærkontor eller vakthavende veterinær, 

før turen starter. 

➢ Vis hensyn i løypa 

I tillegg til å vise hensyn til hunden din, er det viktig å også vise hensyn til andre når man er 

ute på tur.  

Det er plass til alle i naturen, både med og uten hund, men det er viktig å vise hensyn til 

hverandre.  

Husk at ikke alle er like begeistret for våre firbente venner, og ha respekt for dette. Har du 

hunden løs, er det viktig å likevel ha kontroll på hunden. 

 

Et tips kan være å ta de litt mindre trafikerte løypene. 

 

Og husk å plukke opp etter hunden, uansett hvor dere ferdes. 

 

 

Gjengitt fra NKK sine nettsider. 
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Cardigan 
 
Far: Int, Am, Rus, Fin, Est, Blr, Lit Ch. All Trade Hotdog. 
Mor: Cardigardens Vote Catcher. 
 
 Forventet valper uke 10/22.  
 
Henv.: Kennel Alltrade v/Ingrid Prytz Ohm, 
 5578 Nedre Vats Tlf. 91714996    alltrade@hesbynett.no  
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Ny norsk champion. 

 

Welincha's Gatsby Girl (Lykke) 

 

(C.I.B.-HR-SI-RS-BA-SE-N.U CH Siggen's  Great Gatsby- - BA-VT 

Welincha's Unbelievable Star) 

Hun fikk sitt championat på Stord og Fitjar Hundeklubb sin utstilling 

13.11.2021. 

 
Mvh 

Bente Espevold  

 

Queen 
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Kennel Dantyllew Exclusive har en ny Champion. Slania D’Alma 

Castrense, ble Norsk Utstillingschampion i Oppdal den 25.09.21. 

 

 

 
 

 

    Mvh  Siv Høystad



 

 

 

                  

 

 

 
 
  

 
Hannhund Tispe 

 1 
1 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 

10 
10 
12 
12 

1 
2 
3 
4 
 5 
6 
 7 
8 
8 

10 
10 
11 
11 

 
Hannhund Tispe 

 
1 
2 
3 

  
5 
6 
7 
8 

  
  

11 
  

13 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
8 
9 

10 
11 
12 

 48/5 
41/5 
32/5 
23/4 
22/3 
22/4 
18/5 

 
17/3 
16/4 
13/3 
12/3 
12/4 

2021 
PEMBROKE 

 

2021 
CARDIGAN 

39/5 
31/5 
22/3 
18/3 
12/3 

9/2 
8/2 
7/1 
7/1 
7/2 
7/2 
6/1 
6/1 

30/5 
30/5 
23/4 
21/4 
10/4 
8/2 
8/2 
8/2 
8/2 
6/1 
6/1 
4/1 
4/1 

Analog Cc O’neill  
Analog Cc Fatal Attraction 
Waggerland Yolo 
Carigarden’s Vagabond King  
Lafayette Cymraeg Ci 
Nordlyspotens Dresses For Success 
Cardigarden’s World Of Warcraft 
Cardigarden’s Villi Nikkersen 
Duomatix Latest News 
Elmsmere Star Catcher   
All Trade Wild Wild West 
Woodshine’s Set Fire To  The Rain 
Cardigarden’s U Just U 

Kamlow Limited Edition 
Analog Cc Victoria's Secret 
Analog Cc No Use For A Name 
Jolizi’s Funky Firefly 
Maahanjos A-Gucci 
Analog Cc Satin Doll 
Cadial’s Glorious Diamond 
Analog Cc At Last 
Black Pumas Aquamarine 
Cardigarden’s Vote Catcher 
Corgipaw Cheer When I Appear 
HenniHenka’s Call Me Madam 
Duomatix Blueprint  

Siggen’s Napoleon 
Siggen’s Liquorice 
Welincha’s Jellybean Kettu 
Siggen’s Nelson 
Paco Rabbane Jr Des 
Salinesdegoupil 
Myklegardens Bernhard Rev 
Montmorenja’s Peak Performance 
Magpie’s Irish Hunter 
Siggen’s Q-Per 
Amansi Valentine 
Pemcader Jhon Steede 
Andvol Marshal 

Siggen’s Lollipop  
Siggen’s Karamell 
Siggen’s Queen Of Spades 
Siggen’s Lotte 
Siggen’s Olivia 
Siggen’s Penny Lane 
ChristmasCandyIzBryshttunovogo 
Krajju  
Siggen’s Pretty Woman 
Reggio Di Sole For Milkcreek 
One Follow In Spirit Des Contamines 
Bytham Carmelita 
Dragonjoy Winner Of My Heart 

1 
2 
3 
4 
5 

 
6 
7 
8 
8 

10 
10 
12

  

39/5 
29/5 
23/5 
20/5 
17/3 

 
12/3 
10/2 
8/2 
8/2 
7/2 
7/2 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Returadresse: 

NORSK WELSH CORGI KLUBB 

c/o Anita Bjørnstad 

Kvernbakken 31 

1414 Trollåsen 


